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NOLIKUMS
Fizisko personu reģistrācijas kārtība.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Visi Biedri, iestājoties LTKF nodrošina savā sastāvā ietilpstošo fizisko personu (tālāk tekstā – FP),
kas nodarbojas vai ir saistītas ar taekvondo, reģistrāciju LTKF.
1.2. LTKF biedri atzīst, ka šāda reģistrācija ir viņu biedru – fizisko personu interesēs un viss labāk
nodrošina šīm personām iespēju realizēties taekvondo sportā.

2. Reģistrācijas kārtība
2.1. FP reģistrācija notiek Fiziskai personai iesniedzot LTKF valdei noteiktās formas rakstisko
pieteikumu un samaksājot par reģistrācijas veikšanu iekasējamo nodevu. Nodevas apmēru nosaka
LTKF valde.
2.2. Gadījumā ja FP nav sasniegusi pilngadību, t.i. 18 gadu vecumu, tad iesniegumu viņa vārdā
pieņem tikai ar vecāku (aizbildņa) piekrišanu.
2.3. Pēc tam, kad ir izpildītas šīs nodaļas 1. un 2.punkta prasības LTKF valde izsniedz FP taekvondo
pasi un fiziskā persona iegūst LTKF reģistrētas fiziskās personas statusu ar visām no šī statusa
izrietošām tiesībām un pienākumiem.
2.4. 20 darba dienu laikā LTKF noformē TKD pasi un ID karti. Visos LTKF dokumentos tiek atzīmēts
klubs, kurā FP ir reģistrēta. Turpmāk LTKF izsniedz visus dokumentus pamatojoties uz kluba vadības
pieprasījumiem, kurā reģistrēta FP.

3. Reģistrēto fizisko personu tiesības un pienākumi
3.1. Tikai reģistrētās fiziskās personas ir tiesīgas:
- piedalīties Biedrības, WT un WTE rīkotajos pasākumos;
- tikt ievēlētam LTKF vakantajam amatam;
- būt par licencēto taekvondo instruktoru, tiesnesi, sportistu;
- būt par Biedra likumīgo vai pilnvaroto pārstāvi Kongresā;
- būt par LTKF valdes izveidotas komisijas vadītāju vai locekli.
3.2.. Reģistrētām FP ir pienākums vienmēr uzvesties atbilstoši ētikas un morāles noteikumiem un
ievērot LTKF, WT vai WTE Statūtus vai citus saistošus dokumentus.

4. Reģistrācijas anulēšana
4.1. Fiziskās personas reģistrācija tiek automātiski anulēta, ja Biedrs, kurā sastāvā ietilpst fiziskā
persona, izstājas vai tiek izslēgts no LTKF sastāva.
4.2. Fiziskās personas reģistrācija tiek anulēta, ja pirms tam fiziskā persona atkārtoti gada laikā bija
pieļāvusi ētikas vai morāles noteikumiem neatbilstošu uzvedību un bija pārkāpusi Biedrības, WT vai
WTE Statūtu vai citu saistošu dokumentu noteikumus, par ko fiziskai personai bija piemēroti divi
disciplinārsodi.
4.3. Fiziskās personas reģistrācija tiek anulēta, ja fiziskā persona 30 dienu laikā pēc izstāšanās vai
izslēgšanas no LTKF biedra (kluba) sastāva netiks reģistrēta citā klubā, kas ir LTKF biedrs, saskaņā ar
šajā nolikumā noteikto kārtību.
4.4. Fiziskās personas reģistrācija var būt anulēta pēc LTKF biedra (kluba) valdes iesnieguma. Šajā
gadījumā LTKF biedrs (klubs) iesniedz iesniegumu LTKF sekretariātā, norādot fiziskas personas
reģistrācijas anulēšanas iemeslu.

5. Fizisko personu kluba maiņas kārtība
5.1. FP ir tiesības mainīt LTKF klubu. Kluba maiņa notiek pamatojoties uz FP vai vecāka/aizbildņa
iesnieguma. Kluba maiņa ir klubu (klubu atbildīgās amatpersonas) kompetence un atbildība. LTKF
sekretariāts veic reģistrāciju pārejot no viena kluba uz citu uz klubu pēc vadību iesniegto dokumentu
pamata.
5.2. 20 dienu laikā veicot pāreju no viena kluba uz otro, FP vai viņu vecākiem/aizbildņiem ir jāveic visi
savstarpēji norēķini, ieskaitot naudas līdzekļus attiecīgajos norēķinu kontos. Rēķinu neapmaksā LTKF
dod pamatojumu atteikt kluba maiņu.
5.3. Kluba vadība, no kura izstājas FP, liek atzīmi uz iesnieguma, ka piekrīt par izstāšanos, bet kluba
vadība, uz kuru FP pāriet, liek atzīmi, ka piekrīt par uzņemšanu. Pēc piekrišanu saskaņošanas starp
klubiem, iesniegumu, TKD pasi un ID karti iesniedz LTKF sekretariātam.
5.4. 20 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas LTKF, sekretariāts veic atzīmes
LTKF reģistrā, TKD pasē un izdod jaunu ID karti. Līdz momentam, kad LTKF reģistrā tiks veiktas visas
nepieciešamās atzīmes, FP pārstāv klubu, kurā bija reģistrēts iepriekš. Ja kāds no nepieciešamajiem
dokumentiem iztrūkst viena mēneša laikā no iesnieguma uzrakstīšanas, tas dod pamatojumu atteikt
kluba maiņu.
Ja sportists aizgāja no LTKF kluba un mēneša laikā nepiereģistrējās citā LTKF klubā, tad viņa
reģistrācijas ieraksts tiek anulēts kopā ar LTKF pasi, ID un GAL licenci, kas izdota ar LTKF.
5.5. Gadījumā, ja nav saskaņojuma par pāreju no viena kluba uz citu vai arī, ja ir kādi strīdīgi
jautājumi LTKF klubu starpā, LTKF prezidents var nozīmēt komisiju, lai risinātu šos jautājumus. Viena
mēneša laikā komisijai nepieciešams sniegt slēdzienu LTKF sekretariātā.
5.6. Ja pārejas procesā tika pārkāpta kārtība un pārejas procedūra, tad pārejas lietu izskata
Disciplinārā/Ētikas komisija. Disciplinārās/Ētikas komisijas slēdziens tiek nodots un izskatīts LTKF
valdes sēdē, kura pieņem lēmumu par pāreju.
5.7. Ja sportists, kurš maina LTKF klubu, piedalījās LTKF izlases sastāvā ( Eiropas Čempionāts,
Pasaules Čempionāts), tad kluba vadība, kuru sportists pārstāvēja iepriekš, ir tiesīga saglabāt visus
rezultātus, kuri tiks uzrādīti turpāmko 3 gadu laikā no tā brīža, kad tika saņemts iesniegums par
pāreju no viena kluba uz citu. Šajā gadījumā sportista GAL licence tiek noformēta uz iepriekšējā kluba
nosaukuma.

